
VIGSEL VID SVENSKA KYRKAN I LA – CHECKLISTA  

 

• En av er måste vara medlem i Svenska kyrkan i Sverige för att ni ska kunna vigas hos oss 

• Svenska brudpar behöver ha med sig en vigselblankett som erhålles från pastorsexpeditionen 

från er hemförsamling i Sverige. 

• Vi vill också att ni har med er ett personbevis på engelska. Det får man från Skatteverket.  

(Man behöver inte längre skaffa hindersprövning eller vigselintyg från Skatteverket) 

• För samtliga brudpar krävs ett California Marriage License.  

• Den söks hos County Registrar och kan även beställas online via deras hemsida.  

(Kostnad cirka $90) 

• Brudpar boendes i Sverige måste också lägga till en portoavgift på cirka $15 för att vigselbeviset 

ska skickas till den svenska bostadsadressen.  

• Mer information finns på Los Angeles County Registrar's hemsida. 

 

REGISTRERING AV VIGSELN I SVERIGE  

• Efter att det amerikanska vigselbeviset bevittnats åtar sig brudparet att lämna in originalet till 

County Registrar. Allra bäst att göra det personligen, men via brev går också.  

• Vigseln registreras av County Registrar 

• De skickar en kopia av vigselbeviset till brudparets svenska adress (porto ca $15) 

• Kopian av det amerikanska vigselbeviset lämnas sedan av brudparet till Skatteverket för 

registrering av vigseln i Sverige 

 

KOSTNAD 

• Avgift för vigsel i kyrkan är $600 

• $300 betalas vid anmälan och är bindande, ej återbetalningsbart vid avbokning. 

• Musik ingår i kostnaden och arrangeras i samråd med kyrkoherde Hans Hernberg och vår 

musiker Mikael Sandgren.  

• Vigsel utanför kyrkans lokaler kostar $700 

 

VIGSELSAMTAL  

• Innan vigseln har brudparet ett så kallat ”vigselsamtal” med kyrkoherden. Detta kan göras samma 

dag, men helst ett par dagar före, om möjligt.  

 
 
ÖVRIGA FRÅGOR OCH BOKNING 
 
info@churchofswedenla.com 
+1 (310) 292-7080 
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